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Voorwoord 
 

Het Assaut nadert alweer met rasse schreden. De organisa-

tie is daarvoor al lang in volle gang. Het ziet ernaar uit dat 

het internationale toernooi bijzonder sterk bezet zal wor-

den. Tot op heden hebben zich tien verschillende nationali-

teiten aangemeld. En daarbij gaat het niet om de eerste de 

beste schermnaties, maar om landen waar Defensie over 

sterke schermers beschikt zoals Polen en Wit Rusland. Ook 

met een dergelijke wedstrijd kan de KMSV zich profileren 

en dan niet alleen binnen Defensie.  

Overigens maakt de aanwezigheid van zoveel buitenlandse 

teams het belang van liaisons alleen maar groter. Vandaar 

ook een oproep in dit blad voor gegadigden voor deze taak. Ik hoop dat we er reactie op 

krijgen. 

 

Het doet mij deugd dat het er in tegenstelling tot vorig jaar, naar uitziet dat bijna het 

voltallige bestuur op de ALV aanwezig kan zijn. Zelf ben ik in die tijd in Nederland. De uit-

zending van de vicevoorzitter, Anne-Marieke van Hulst, naar Turkije is beëindigd waardoor 

ook zij weer in de gelegenheid is om bij het Assaut aanwezig te zijn. Mark de Jong is niet in 

de gelegenheid te komen. Hij gaat ons bestuur helaas verlaten. 

 

Zoals het er nu naar uitziet vindt het Assaut in zijn geheel plaats op het terrein van de 

KMA. Ook de legering is daar voorzien. Dit maakt onze onderlinge contacten natuurlijk nog 

makkelijker. 

 

We proberen de Redoublement steeds aantrekkelijker te maken. Daarom nemen we veel 

foto’s op. Ook is het idee gerezen om op de achterpagina de foto’s van de ereleden en leden 

van verdienste op te nemen. Het is immers veel aansprekender dan alleen een lijstje met 

namen. We zijn daarom foto’s van onze ereleden en leden van verdienste aan het verzame-

len. Deze keer hebben we nog niet alle foto’s, maar het volgende nummer zal dat ongetwij-

feld wel het geval zijn. Op deze wijze bouwen we de compleetheid van de Redoublement 

steeds verder uit. Mocht u ideeën hebben voor artikelen, rubrieken of anderszins dan zijn 

deze van harte welkom. Mailt u dat dan naar secretaris@kmsv.nl. 

 

Ik hoop u allen op ons Assaut te mogen begroeten. 

 

Marius van Zeijts 

Voorzitter KMSV 

Cheryl de Jong (l)  
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Programma 116de Assaut 2014  

op de  

Koninklijke Militaire Academie 
 

 

 

 

Zondag 23 maart  Opbouwen 

Maandag 24 maart 10.00 uur Opening 

   10.30 uur Floret individueel / equipe floret indien van toepassing 

   13.00 uur Sabel individueel / equipe sabel indien van toepassing 

   16.00 uur Geweerschermen 

   18.00 uur avondmaaltijd  

   19.00 uur Degen equipe wedstrijd aspiranten tegen de veteranen  

   (equipes van 4 personen om de Van der Wallschaal) 

Dinsdag 25  maart 08.30 uur Opening NMK degen (tevens SPK 3)  

   16.00 uur prijsuitreiking NMK 

   16.30 uur degen equipe wedstrijden KMSV 

   18.00 uur avondmaaltijd 

   19.00 uur vervolg degen equipe wedstrijden 

Woensdag 26 maart 08.30 uur Degen Veteranen 

   11.00 uur Sabelwedstrijd om de “Bronbeek Klewang” (eerste deel) 

   14.30 uur Algemene ledenvergadering  

   15.45 uur Ereprijzenvergadering 

   17.00 uur Borrel en om 18.00 gesloten maaltijd KMSV leden  

Donderdag 27 maart  08.30 uur Opening International Tournement Équipe Epée  

   (CISM formula, poule-unique) 

   09.00 uur Aanvang 1ste ronde dames en heren  

Vrijdag 28 maart 08.00 uur Aanvang 7de ronde dames en heren 

   11.30 uur Einde competitie en prijsuitreiking heren equipe 

   13.00 uur Receptie met individuele prijsuitreiking  

   13.30 uur Afsluitende gesloten maaltijd. 

   Vanaf 16.00 uur Vertrek internationale delegaties 

Zaterdag 29 maart Afbreken en opleveren voor 12.00 uur 

   Vertrek overige internationale delegaties. 

 

Wedstrijdorganisatie 

Hoofd:     Toon van der Grinten 

Ondersteuning:   Gerrit Beekhuizen, Anne-Marieke van Hulst,   

     Mark de Jong en Frits Snijdewint 

Hoofd  wedstrijdbureau:  Martin Ariaans 

Ondersteuning wedstrijdbureau: Freeke Hilligehekken 

Ondersteuning logistiek:  Ineke Knape en George van Heerde 

Chef du Protocol:   Anne-Marieke van Hulst 
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Alle wedstrijden worden per wapen volgtijdelijk geschermd, zodat maximale deelname door 

KMSV leden wordt gewaarborgd. Het wedstrijdsysteem wordt op de dag waarop de wed-

strijd plaats vindt bekend gemaakt. Tijden kunnen hierdoor worden aangepast. 

Aandachtspunten voor de Assaut deelnemer of bezoeker 
De wedstrijden, die van 24 maart t/m 28 maart 2014 worden georganiseerd, zullen voor de 

actief dienende militaire leden en aspirant-leden van de KMSV als dienstverrichting worden 

aangemerkt, omdat deze op de sportkalender zijn vermeld. Aan de deelnemers wordt daar-

om buitengewoon verlof verleend op grond van artikel 86 van het AMAR. Met betrekking 

tot het Besluit Dienstreizen Defensie is alleen een kilometervergoeding aangaande de heen 

en terugreis naar/vanaf de KMA te Breda van toepassing. Verder gelden de bepalingen van 

de Algemene Militaire Pensioenwet en de polisvoorwaarden van de Stichting Ziektekosten 

Verzekering Krijgsmacht (SZVK). 

 

Actief dienende militairen die ook KMSV lid zijn en die aan de NMK willen deelnemen, kun-

nen zich via het inschrijfformulier voor het Assaut opgeven. Het inschrijfformulier is be-

schikbaar via de website van de KMSV en staat achterin deze Redoublement. Degenen die 

geen KMSV lid zijn, kunnen zich uitsluitend via het sportbureau opgeven voor de NMK. 

 

De schermuitrusting van de deelnemers dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden 

door de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS). 

De deelnemers aan de wedstrijden kunnen van rijkswege worden gehuisvest mits zij zich 

van tevoren hiervoor hebben aangemeld. Voor de KMSV leden wordt dit geregeld door de 

KMSV. Degenen die geen lid zijn van de KMSV en die willen deelnemen aan het NMK dienen 

zelf huisvesting aan te vragen. 

 

Men mag niet in sporttenue de eetzaal betreden. Een net trainingspak is wel toegestaan. 

 

Bezoekersregeling 
Ook degenen die uitsluitend als bezoeker aan het Assaut willen deelnemen, wordt gevraagd 

zich via het inschrijfformulier op de website op te geven. De reden is dat deze namen aan 



5 

de dienstdoenden bij de poort kunnen worden doorgegeven opdat er geen problemen ont-

staan bij het binnenkomen.  

 

Bezoekende leden kunnen van rijkswege worden gehuisvest mits zij zich van tevoren hier-
voor hebben aangemeld. Er kan dan daarmee bij de planning rekening worden gehouden. 

Indien u zich niet van tevoren heeft opgegeven, kan legering niet worden gegarandeerd! 

 

Het schoeisel van de bezoekers moet schoon en plat zijn. Uitsteeksels (zoals naaldhakken) 

die excessieve druk op de sportvloer creëren zijn niet toegestaan.  

 

Algemene toegangsregels 
Indien u geen geldig identiteitsbewijs heeft en zich niet heeft opgegeven via de website 

of, indien dit niet mogelijk is, via het inschrijfformulier, komt u het terrein niet op. De 

toegangsregels worden streng toegepast! Op de KMA moet u zich kunnen legitimeren met 

uw identiteitsbewijs en met een door de KMSV verstrekt bewijs. Op verzoek dient u beide 

bewijzen te tonen. 

 

Voedingsregeling 
Iedereen betaalt zijn eigen voeding. De lunchpakketten die ter beschikking worden gesteld 

aan daartoe door de KMSV aangewezen personen, zoals de deelnemers aan de wedstrijden, 

behoeven niet te worden betaald. Anderen kunnen op eigen kosten gebruik maken van de 

kantinefaciliteiten van de KMA. In de directe omgeving van de Bolognazaal zijn laadpunten 

voor de chipknip. In de mess in geen oplaadpunt. 

Voor de KMSV maaltijd op woensdag zal geen eigen bijdrage worden gevraagd. Wel dient u 

zich hiervoor op te geven. Niet leden/donateurs kunnen gebruik maken van de maaltijd 

tegen betaling van € 15,- per persoon.  

 

Parkeren 
U kunt parkeren op de parkeerplaats van de KMA zoals aangegeven op onderstaande platte-

grond. 

geweer- 

schermen 
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Plattegrond KMA 
Adres: Kasteelplein 10, 4811 XC Breda 

Verklaring van de tekens 

1. Stadhouderspoort    14. Spanjaardsgat 

2. Blokhuis en Egmondgalerij   15. Duiventoren 

3. Parade: tevens parkeergelegenheid  16. Kraanpoort 

5. Binnenplaats     17. Huis van Brecht 

6. Hendrik III zaal    18. Prins Willempoort 

7. Nassauzaal: borrel, besloten maaltijd 19. Nassautoren 

8. Voske     20. Onderaardse gang 

10. Grote zaal     Gebouw E: legering in Prins Frederik Paviljoen 

11. René van Chalonweg    Gebouw H: Sassenzaal, 1e verdieping, ALV  

12. Fundamenten    Gebouw K: Expositie Kasteel van Breda 

13. Granaattoren 

4. Henricuspoort: bedrijfsrestaurant in de Generaal Voetzaal 

9. Frederik Hendrikpoort: all rank mess/bar in de Bolognezaal 

H 

parkeren sporthal en 

legering 

E 

parkeren 

K 

ingang 
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Oproep voor liaisions  
 

Op donderdag 27 en vrijdag 28 maart 2014 vindt het Internationale degentoernooi plaats. 

Voor het begeleiden van deze teams gedurende deze dagen zijn we op zoek naar één liaison 

per team.  

 

Wat wordt van u verwacht? 

 

Op woensdag 26 maart zullen de meeste teams arriveren. Sommigen teams zullen op Schiphol 

aankomen. Er wordt dan aan u gevraagd met de chauffeur mee te rijden en deze teams bij 

het meeting point op te halen en te begeleiden naar de bus.  

Het is niet noodzakelijk dat u de teams continu begeleid. U bent vraagbaak voor de teams. 

Het bestuur van de KMSV zal zorgen voor Engelstalige informatie voor de teams. Verder zal 

er een briefing voor de liaisons plaatsvinden op dinsdagavond.  

 

Een team bestaat uit: 3 schermers, 1 coach en 1 Chef de Delegation. Tot op heden hebben 

zich opgegeven: Bahrein, Wit-Rusland, Polen, Duitsland, België, Canada, Hongarije, Zweden, 

Zwitserland, Oekraïne, Cyprus en de Nederlandse degenselectie. Zes landen hebben zowel 

een heren als een damesteam. 

 

Het is natuurlijk ook mogelijk om met 2 personen twee teams op te vangen. Indien u al voor 

een land wil opteren geeft u dit dan door aan secretaris@kmsv.nl.  

 

Routebeschrijving  

Met eigen vervoer: 

Vanuit Utrecht de afslag Breda/Bavel volgen (is de zuidelijke rondweg). 

 

De KMA is te bereiken via de zuidelijke rondweg Bredag afslag Mastbos/De Klokkenberg, 

aan het einde van de afrit rechts richting Centrum, u passeert 2 kruispunten met verkeers-

lichten, steeds rechtsdoor tot u niet verder kunt (water aan uw linker kant) en dan linksaf 

richting Haven, na 500 meter rechts de brug over en metten linksaf naar de Kraanpoort. 

 

Met openbaar vervoer: 

De KMA is vanaf het station Breda lopend bereikbaar. Men dient rekening te houden met 

een looptijd van ongeveer 15 minuten. Indien u aan de voorkant (centrumkant) het station 

uitloopt rechtdoor gaan, de Willemstraat in. U steekt over en gaat het park in. Houdt schuin 

rechts aan. U 

komt op het kas-

teelplein. Houdt 

wederom rechts 

aan en volg de 

Cingelstraat. U 

komt vervolgens 

bij de ingang van 

de KMA  

Zilveren Wapens 2013 

mailto:secretaris@kmsv.nl
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De steek doorgeven aan… 
door Maurice Verburgh, Tlt 
 
In deze rubriek wordt een schermer in de 

mogelijkheid gesteld om zichzelf voor te stellen. 

Deze keer is de eer op mij gevallen. In de vorige 

editie van de Redoublement kreeg ik de steek 

door van Pelle Castenmiller. 

 

Ik heb schermen van jongs af aan al een 

interessante sport gevonden maar net zoals vele 

jongetjes ben ik begonnen op het voetbalveld en 

de judomat. Dit domineerde mijn jeugd tot het 

einde van mijn tienerjaren. Nadat ik aan het 

einde van de A-jeugd ben gestopt met voetballen 

hield ik mijn conditie op peil middels hardlopen, 

fitness, fietsen en de nodige dansbewegingen op 

zaterdagavond in de kroeg of discotheek. Dat 

laatste ging vrijwel altijd samen met de nodige 

alcoholische versnaperingen dus verwacht geen uitgebreide dansmoves.   

 

Op mijn 22e besloot ik om toch maar de stap te maken richting een carrière als beroepsmili-

tair. Na een aantal jaar studeren en werken in de civiele wereld ging ik toch mijn jeugd-

droom achterna. Ik was in 2008 al begonnen als Reservist en de keuze om officier te 

worden was toen vrij logisch en snel gemaakt. Op 19 augustus 2009 melde ik mij op het 

kasteel voor een opleiding tot officier der infanterie. Tot grote spijt van mijn maître 

(grapje Toon) ben ik in november 2012 overgestapt naar de luchtmacht. Inmiddels heb ik de 

KMA afgerond en werk ik als Jr. P&O-adviseur bij de staf van de Koninklijke Militaire 

School Luchtmacht op de vliegbasis Woensdrecht.  

 

Op de KMA wordt je als cadet ondergedompeld in verschillende (militaire) sporten zoals 

vijfkamp en survivalrun. Ondanks het fanatieke karakter van CSV Flash kwam het er niet 

eerder van om een degen op te pakken. Ik ben pas in mijn 4e studiejaar aan de KMA 

begonnen met schermen. Hoewel ik wist dat er geschermd werd op de KMA duurde het tot 

augustus 2012 voordat ik schermen pas voor het eerst ‘live’ zag in de sportzaal. Vanaf het 

eerste moment was ik verkocht aan deze sport.  

 

Sinds die eerste les ben ik niet meer te stoppen en train ik nu elke woensdag in Breda. 

Halverwege 2013 ben ik tevens lid geworden van schermclub Den Bosch en probeer ik daar 

nu elke dinsdag- en donderdagavond te leren van de verder gevorderde schermers. In 

september zag ik mijn inzet beloond worden doordat ik met de Militaire Equipe mee mocht 

naar het CISM toernooi in Malaga. Hiervan heeft u het verslag kunnen lezen in de vorige 

editie. 

 

Het voordeel van een ‘kantoorbaan’ bij de luchtmacht is dat ik nu alle tijd heb om te trainen 

en naar wedstrijden te gaan. Ik hoop op het NMK Schermen 2014 aan de laatste eis te 

voldoen van het Meesterbrevet. Tevens is het mijn bedoeling om te blijven schermen en 
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mijn collega schermers het zo lastig mogelijk te maken. Hopelijk kan ik een plekje 

afdwingen in de Militaire Equipe in de komende jaren.  

 

Voor de volgende editie van de Redoublement wil ik de steek doorgeven aan Thijs Martina. 

Thijs zal bij het uitkomen van de deze editie het voorzitterschap van CSV Flash op zich 

genomen hebben. Deze rubriek geeft hem dan de mogelijkheid zichzelf als voorzitter voor 

te stellen en CSV Flash een beetje te promoten onder de KMSV leden.  

 

  

Nieuwe trainingspakken 
 

Vlak voor de zomer kwamen ze gereed: de nieuwe trainingspak-

ken van de KMSV. Bij de NK equipe op 6 juli jongsleden zijn ze 

voor het eerst gebruikt. Aan de leden van de militaire selectie 

zijn de pakken in bruikleen gegeven en er wordt door de TC een 

aantal pakken op voorraad gehouden voor nieuwe schermers en 

deelnemers aan KMSV equipes. 

 

Er is een zeer beperkt aantal pakken beschikbaar voor leden. Er 

zijn op dit moment alleen grote maten beschikbaar (XL en XXL) 

maar ze vallen vrij klein uit. Deze kunnen worden aangeschaft 

tegen een prijs van 60 euro. Geïnteresseerden kunnen contact 

opnemen met de voorzitter van de TC, Toon van der Grinten, om 

de pakken te passen.  

Thimo Dalm (l) en Maurice Verbrugh (daarnaast) 

met de nieuwe trainingsjas tijdens Koning Willem 

II toernooi 
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Fotoverslag Assaut 2013 

Boven: onze barman: Erik van den 

Ham 
Kascontrole: vlnr. George van Heerde, Alain Caster-

mans en Martin Ariaans 

Door de dames wordt 

geborreld, vlnr. He-

dwig de Jong, Cheryl 

de Jong, Lies Ariaans 

en Greet Peeks 

En nog meer geborreld 

vlnr. Dinie Evers, In-

grid van den Heuvel en 

Freeke Hilligehekken 
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AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING KMSV D.D. 26 MAART 2014 

LOCATIE: KMA te Breda 

 

1. Opening 

2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen A.L.V. d.d. 13 maart 2013 

5. Verslag Technische Commissie 2013 

6. Verslag Secretaris 2013 

7. Voorstel tot vaststelling opleidingsplan KMSV schermers 

8. Verslag penningmeester 2013 

9. Verslag kascontrolecommissie 2013 

Vaststellen balans en de staat van baten en lasten 2013 

Vaststellen herziene begroting 2014 ontwerpbegroting 2015 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2013 

11. Uitreiking spelden KMSV 

12. Bestuursmutaties 

Volgens het rooster treden af de vicevoorzitter, Sm Anne Marieke van Hulst en 

de materiaalbeheerder, Frits Snijdewint. Beiden stellen zich herkiesbaar. Mark 

de Jong treedt tussentijds af als secretaris TC. Tegenkandidaten worden ver-

zocht zich vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris kenbaar te maken.  

13. Rondvraag  

14. Sluiting 

 

Van der Wallschaal aspiranten vlnr. Maurice Verburgh, Willem Santema, Max 

van Rijn, Thimo Dalm en Michel Beverloo. 
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 Notulen algemene ledenvergadering  

d.d. 13 maart 2013 

KIM 
 

 

Aanwezig: de heren Ariaans (erelid), Van der Hoog (erelid), 

Peeks (erelid), Van Rijn (erelid, adviseur), Beekhuizen (lid van 

verdienste, wedstrijdondersteuning), Van Tol (lid van verdienste), Castermans, Castenmil-

ler, Cohen, Breedvelt, Dekkers, Van der Grinten (vz TC), Hak, Van den Ham, Van Heerde 

(pen), Van Huijstee, Janssen, Kardolus, Keus, Klootwijk, Sannen Snijdewint 

(materiaalbeheer,prijzencommissaris), Van Tiggele, De Vos en de dames Ariaans, Dijkstra, 

Evers, Hilligehekken, Koopman, Peeks en Knape (wnd vz en secr., verslaglegging). 

Afwezig met bericht: de heren Mol (lid van verdienste), Peeters (lid van verdienste), Blaas, 

Burema, de Jong (secr. TC), Kamp, Van der Pijl, Slooten, Wertenbroek, Wesker, Van Zeijts 

en de dames Lucas en Van Tiggele. 

 

1. Opening 

 

De secretaris neemt de taak van de voorzitter deze keer waar, omdat zowel de voorzitter 

als de vicevoorzitter wegens buitenlandverplichtingen afwezig zijn. De vergadering wordt 

geopend om 14.40. De wnd. voorzitter heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder 

worden welkom geheten de ereleden de heren Ariaans, Van der Hoog en Van Rijn en de 

leden van verdienste de heren Beekhuizen, Peeks en Van Tol. 

 



13 

2. Mededelingen van de voorzitter 

 

De wnd. voorzitter vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overleden lid 

Ouwerkerk die vorig jaar nog is gelauwerd met de zilveren speld wegens 40 jarig 

lidmaatschap. 

De namen van degenen die met bericht zijn verhinderd worden opgenoemd. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld zoals vermeld in de Redoublement. 

 

4. Vaststellen notulen ALV d.d. 21 maart 2012 

 

De notulen worden zonder aan- en opmerkingen vastgesteld. 

 

5. Verslag technische commissie 2012 

 

De voorzitter TC leest zijn verslag voor: 

 

Het streven van de TC om 10 SPK wedstrijden te houden buiten de zomermaanden is dit 

afgelopen jaar gerealiseerd. De SPK competitie werd in 2012 voor de negende keer door 

George van Heerde gewonnen. Alle SPK wedstrijden werden door zorg van de TC op koperen 

lopers geschermd. 

 

Gemiddeld hebben ruim 19 schermers per wedstrijd aan deze competitie in 2012 deel 

genomen, een toename ten opzichte van 2011. Over het gehele jaar gerekend hebben 8 

aspirant officieren van KMA en KIM meerdere keren deelgenomen waarbij  LTZA3 Thimo 

Dalm en Cadet Sergeant Jaap van den Berg op de 16de  en 18de  plaats beslag wisten te 

leggen. Deelname door de aspirant officieren is gedurende het gehele jaar afhankelijk van 

het studie en oefenprogramma. 

 

Het afgelopen jaar werden 7 van 

de 10 wedstrijden op het Wallaart 

Sacre Kamp te Huis ter Heide 

geschermd. De Assaut week vond 

plaats op vliegbasis Woensdrecht, 

Jazz Flash op de KMA te Breda en 

de Zilveren Wapens in de sporthal 

te Amersfoort. Zoals het er nu 

naar uitziet gaat deze verdeling 

ook voor dit jaar gelden met een 

aangepaste toegangsregeling voor 

het Wallaart Sacre Kamp te Huis 

ter Heide. 

 

De KMSV website heeft het   Zilveren Wapens 2012: sabel 
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gemiddelde van ongeveer 36 bezoeken per dag gerealiseerd en telde na 4 jaar op 20 januari 

2013 meer dan 52000 unieke bezoekers. De SPK poulestaten en het totaalklassement 

werden na elke wedstrijd op de website gepubliceerd.  

 

De Technische Commissie stelt voor haar leden op bruikleen schermmateriaal ter 

beschikking voor persoonlijk gebruikt of voor het geven van scherm-clinics. Een permanente 

set is in het bezit van Sgt Jasper Schout in Stroe. 

  

Nadat de nieuwe regeling tot het verkrijgen van het 

“Meester-brevet” vanaf 15 maart 2010 van kracht 

werd, is LTZ3 Cederic van Petegem er tijdens het 114de 

Assaut te Woensdrecht in geslaagd dit brevet te halen. 

Het brevet en de “Meesterdegen” is voor het front van 

de Adelborsten en Cadetten  door de VOKIM  

uitgereikt. Bij de officiers-buluitreiking in juli 2012 

heeft Elnt Castenmiller voor het front van de troep zijn 

Meesterdegen bij de Gouverneur ingeleverd in 

aanwezigheid van de Commandant der Strijdkrachten en 

de Commandant Luchtstrijdkrachten. 

 

De TC van de KMSV heeft het afgelopen jaar steun 

verleend tijdens de jaarlijkse Cadetten & Adelborsten 

wedstrijden op de KMA en tijdens de door de Cadetten 

Schermvereniging “Flash” georganiseerde Open SPK 

wedstrijd “Jazz-Flash” op 18 mei 2012. 

Een korte uitleg geweerschermen en demo is tevens 

gegeven op 16 november 2012 op Bronbeek voorafgaan-

de aan de tweede sabelwedstrijd om de Bronbeek 

Klewang.  

 

Tijdens het NK veteranen in 2012 was een aantal KMSV leden succesvol. De resultaten zijn 

via de KMSV site gelinkt aan Nahouw. Deze regeling geldt ook voor nationale en 

internationale schermresultaten van KMSV leden. 

De jaarlijkse Bolyai Cup competitie te Boedapest vond bij gebrek aan een sponsor helaas 

geen doorgang.  

Tijdens de jaarlijks terugkerende Challenge Commandant Ecole Royale Militaire à l’ Epée in 

Brussel hebben twee equipes van adelborsten en cadetten deelgenomen, waarbij het eerste 

team bestaande uit Dalm, Santema en van Rijn op een zeer goede derde plaats beslag legde 

en het tweede team zesde werd in een veld van 9 internationale equipes.  

 

Door de TC wordt een opleidingsvisie ontwikkeld waarbinnen de schermleraarsopleiding 

voor Defensie in algemene zin en voor het militaire schermen in het bijzonder is 

gewaarborgd. Een mogelijkheid om een dergelijke KNAS opleiding met ondersteuning van de 

KMSV te volgen, wordt onderzocht als voortzetting na het behalen van het “Meester-

brevet”. De vicevoorzitter en voorzitter TC hebben in 2012 succesvol het schermleraar-

schap niveau 3 behaald, hetgeen een voorwaarde is om de opleiding van jonge schermers te 

Cederic van Petegem 
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faciliteren. Training op de opleidingsinstituten KIM en KMA wordt mede door tussenkomst 

van de TC KMSV gecontinueerd. 

 

De Technische Commissie kan terug kijken op een succesvol jaar waarin de deelname aan de 

SPK competitie toenam en een zeer succesvolle schermweek op vliegbasis Woensdrecht 

werd georganiseerd. Ook de traditionele Zilveren Wapen wedstrijden in Amersfoort 

verliepen vlot en in een aangename sportieve sfeer. Aspirant-leden boekten vooruitgang 

zowel tijdens de SPK competitie als bij andere wedstrijden. De TC is druk bezig om het 

vervolgtraject met betrekking tot de schermleraarsopleiding gestalte te geven wat zijn 

beslag zal moeten krijgen in de komende jaren.  

 

Dank is verschuldigd aan de overige bestuursleden maar vooral aan de leden van de TC en 

andere KMSV leden zoals Freeke Hilligehekken en Martin Ariaans, die wederom bereid 

waren zich ook het afgelopen jaar weer voor de vereniging in te zetten. 

 

6. Verslag secretaris 2012 

 

Als toelichting op het secretarieel jaarverslag meldt de secretaris dat de KMSV op dit 

moment in een stabiele situatie verkeerd.  

Voorst wordt een correctie aangebracht op de optelling van leden en donateurs per januari 

2012. Dit moet namelijk zijn: 128. 

 

7. Voorstel tot aanpassing van het KMSV embleem. 

 

Met het nieuwe embleem wordt de ontstaansgeschiedenis van de KMSV beter zichtbaar. De 

oude emblemen worden wel opgebruikt. 

 

De ALV neemt met algemene stemmen het voorstel tot aanpassing van het nieuwe embleem 

zoals voorgesteld op blz. 20 van Redoublement nummer 26 aan. 

 

8. Verslag penningmeester 2012 

 

De penningmeester geeft aan dat de contributie inkomsten nagenoeg gelijk zijn gebleven. 

Het aantal leden en donateurs fluctueert al een paar jaar rond de 130. Voor wat betreft de 

inkomsten van het KNAS lidmaatschap geldt de KMSV als doorgeefluik naar de KNAS. 

De kosten van het Assaut zijn iets lager uitgevallen omdat we de beschikking hadden over 

militair vervoer met als gevolg dat de buitenlandse ploegen die deelnamen aan het 

internationale toernooi en op Schiphol aankwamen, konden worden opgehaald en weer 

teruggebracht. 

De kosten van de Zilveren Wapens kunnen laag worden gehouden door in eigen beheer de 

koffie, thee en voeding te verzorgen. Voorts hoeft de KMSV geen zaalhuur te betalen. 

De lage kosten van de Redoublement zijn een gevolg van het feit dat er in 2012 feitelijk 

maar één Redoublement is uitgebracht. 

De hogere uitgaven van de erespelden vloeit voort uit het uitreiken van een gouden speld. 

De goudprijs is op dit moment hoog.  
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De penningmeester meldt dat de kosten van het Assaut niet telkens laag zullen zijn. De 

kosten hangen voor een groot deel af van het aantal deelnemende equipes aan het 

internationale toernooi en van de mogelijkheid over defensievervoer te kunnen beschikken. 

Vanwege de onzekerheden op dit gebied zal er voor het komende jaar toch weer een flinke 

uitgavenpost worden begroot.  

 

9. Verslag kascontrolecommissie 2012 

 

De wnd. voorzitter vraagt 

de kascontrolecommissie 

bestaande uit Alain 

Castermans en Martin 

Ariaans hun bevindingen te 

verwoorden. De voorzitter 

van de kascontrolecommis-

sie, Alain Castermans, 

neemt het woord. Hij geeft 

aan dat de kascontrolecom-

missie geen onregelmatig-

heden heeft gevonden en 

stelt voor het bestuur voor 

het financieel beheer over 

2012 te dechargeren. De 

vergadering verleent het 

bestuur decharge voor het 

financieel beheer 2012. 

 

De vergadering stemt in met de herziene begroting 2013 en de ontwerpbegroting 2014. 

 

10. Verkiezing kascontrolecommissie 2013 

 

De wnd. voorzitter dankt Alain Castermans en Martin 

Ariaans van de kascontrolecommissie voor hun 

inspanningen. Martin Ariaans is voorzitter van de 

kascontrolecommissie 2013. Leo Sannen wordt als lid en 

Pelle Castenmiller als reservelid gekozen.  

 

11. Uitreiking spelden 

 

De wnd. voorzitter is verheugd ook dit jaar weer onderscheidingen voor langdurig 

lidmaatschap te mogen uitreiken.  

 

De heer Don Keus:  KMSV-speld in zilver voor 40 jaar lidmaatschap 

De heer Alain Castermans: KMSV-speld in brons voor 25 jaar lidmaatschap 

 

De heer Don Keus kwam vorig jaar in aanmerking voor de zilveren speld maar moest zich 

 Toon van der Grinten (l) spreekt Don Keus toe. In 

 het midden Ineke Knape, secr 

Alain Castermans 
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excuseren. Het is een bijzonder genoegen hem nu wel de 

erespeld te kunnen uitreiken.  

Alain Castermans ontvangt de bronzen speld. Toon van 

der Grinten memoreert dat Alain nog enige jaren in het 

bestuur heeft gezeten en daarmee een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd aan het wel en wee van de KMSV. 

 

Alvorens over te gaan tot het volgende agendapunt hecht 

het bestuur eraan om Cock Peeks voor te dragen als 

erelid waarbij het volgende wordt gememoreerd. 

 

“Op woensdag 13 maart 2013 tijdens de ALV van het 115e 

Assaut heeft het bestuur gemeend om het lid van 

verdienste maître J.L. Peeks voor te dragen voor het 

erelidmaatschap vanwege zijn niet aflatende inzet voor 

de KMSV. 

 

Voor de fusie tussen KOS en KOOS in 1996 was maître 

Peeks lid van verdienste van de Koninklijke Onderoffi-

ciers Schermbond. De afgelopen 17 jaar heeft hij 

vervolgens de KMSV telkens als er een beroep op hem werd gedaan gesteund en met raad 

en daad bijgestaan. 

 

Voorbeelden hiervan zijn de demonstraties die door hem zijn verzorgd met als hoogtepunt 

de demonstratie geweerschermen 

tijdens het bezoek van onze 

beschermheer Z.H. Prins Maurits op 

de KMA in 2009 te Breda. 

Andere belangrijke demonstraties 

waren de demonstraties geweerscher-

men, klewangschermen en sabelscher-

men tijdens het generaalsdiner in mei 

2011. Voorts verzorgde hij de 

demonstraties klewangschermen voor 

de onderofficiersvereniging van het 

Regiment van Heutz en die tijdens de 

jaarlijkse sabelwedstrijd op Bronbeek 

in december 2011. 

 

Naast deze demonstraties heeft hij 

zich op verzoek van de KMSV weer 

beschikbaar gesteld om schermlessen op het KIM te verzorgen vanaf 2008 tot op de dag 

van vandaag. 

 

Sinds in 2010 de nieuwe regeling Meester-brevet van kracht werd is hij naast opleider ook 

lid van de examencommissie. 

  Cock Peeks 

George van Heerde (l) overhandigt Greet Peeks  

bloemen. Geheel rechts Cock Peeks 



18 

 

In 2012 werd hem als ambassadeur van het militaire schermen door de KNAS de Scherm-

Oscar uitgereikt als waardering voor een succesvolle carrière als schermleraar over de vele 

jaren dat hij actief was binnen de KNAS en de NAS. 

 

Het bestuur is dan ook unaniem van mening dat het erelidmaatschap een welverdiende en 

juiste waardering is voor een KMSV lid dat door zijn enthousiasme en kunde zijn waarde 

voor de vereniging al vele jaren heeft bewezen.” 

 

De ALV ontvangt dit voorstel met applaus. 

 

12. Bestuursmutaties 

 

Volgens het rooster treden af de secretaris, Ineke Knape en de redacteur. Ineke stelt zich 

herkiesbaar. Er is nog steeds een vacature voor de functie van redacteur. Hiervoor hebben 

zich nog geen kandidaten gemeld. Op verzoek van de wnd. voorzitter wordt de secretaris 

door de algemene ledenvergadering herkozen. 

 

13. Rondvraag 

 

Egmond van Rijn vraagt aandacht voor het feit dat de VOKIM bij zijn speech in het kader 

van de uitreiking van de Van der Wallschaal terecht Cock Peeks en Toon van der Grinten in 

het zonnetje zette, maar dat we niet moeten vergeten dat ook Henk de Vos heeft 

bijgedragen aan het militaire schermen ten behoeve van de adelborsten. 

 

Erik van den Ham stelt voor om meer aandacht te geven aan de finalepartijen. Dat geldt 

m e t  n a me  v o o r  h e t 

geweerschermen. Het zou leuk 

zijn om op een groot bord de 

namen van de finalisten te 

noemen. Dit draagt bij aan een 

grotere aandacht voor het 

schermen. De voorzitter TC, 

Toon van der Grinten, geeft 

aan dat hij dit idee meeneemt 

maar dat de restricties op 

locatie leidend zijn. 

 

Pelle Castenmiller merkt op 

dat het voor een goede 

representatie van de KMSV 

tijdens wedstrijden goed zou 

zijn a ls  er uniforme 

trainingspakken komen voor 

de KMSV deelnemers. Dinie 

Evers vult aan dat je voor het 
Max van der Hoog (l) en Oscar Kardolus met de Bron-

beek wisselprijs. 
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NK zelf een uniform trainingspak moet hebben. Het idee van Pelle wordt omarmd. 

 

14. Sluiting 

 

De vergadering wordt om 15.48 uur gesloten.  

Foto boven: Veteranen Van de 

Wallschaal, vlnr Gerrit Beekhui-

zen, Henk de Vos, Egmond van 

Rijn en Joop Breedvelt. 

Foto rechts: Egmond van Rijn 

(l) en Bart Klootwijk. 
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Jaarverslag Technische Commissie 2013 
 

Het jaarverslag van de TC is opgebouwd uit acht onderdelen: 

 

1. SPK wedstrijden, 10 geschermd, winnaar Michael van der Klip voor de 1ste keer. 

2. Verslaggeving via de KMSV website. 

3. Bruikleen schermuitrusting en trainingspakken. 

4. Het militaire schermbrevet ”Meester op een of meerdere wapens”. 

5. Overige KMSV schermactiviteiten. 

6. Deelname aan wedstrijden door KMSV leden en resultaten die werden behaald 

7. Training en opleiding. 

8. Samenvatting en toekomstverwachting. 

 

1. De TC heeft het afgelopen schermjaar weer 10 SPK wedstrijden georganiseerd. De 

SPK competitie werd in 2013 voor de eerste keer gewonnen door Michael van der Klip, als 

tweede eindigde Paul van den Berg en de derde plaats werd opgeëist door Pelle Castenmiller 

waardoor na vele jaren een jonge schermer de top 3 wist te bereiken. Alle SPK wedstrijden 

werden niet alleen op koperen lopers geschermd maar nu ook met behulp van digitale aan-

wijsapparatuur, die volledig voldoet aan de FIE eisen. De KMSV heeft eind 2013 twee van 

deze sets aangeschaft. 

 

Gemiddeld hebben 19 scher-

mers per wedstrijd aan deze 

competitie in 2013 deelgeno-

men, met een toename over 

het tweede deel van de com-

petitie. Over het gehele jaar 

gerekend hebben 9 aspirant 

officieren van KMA en KIM 

meerdere keren deelgenomen 

waarbij  LTZA3 Thimo Dalm 

op de 8ste plaats, Tlnt Michel 

Beverloo op de 10de  en Tlnt 

Maurice Verburgh op de 11de 

plaats beslag wisten te leggen. 

Niet onvermeld mag blijven dat de jeugdige Cheryl de Jong 5de is geworden in het eind-

klassement. Bij de eerste 20 geklasseerden over het afgelopen jaar treffen we 8 jonge 

schermers aan, waarmee duidelijk wordt dat de jeugd komt opzetten en de vergrijzing tot 

staan is gebracht. Dit belooft wat voor de SPK competitie 2014. 

 

De Assaut week werd wederom succesvol op het KIM georganiseerd en de Zilveren Wapens 

in de sporthal te Amersfoort. We waren te gast op Bronbeek om daar in november de twee-

de wedstrijd om de Bronbeek Klewang te schermen.  

 

2. De KMSV website heeft het gemiddelde van ongeveer 35,4 bezoeken per dag gere-

  Zilveren Wapens 2013 
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aliseerd en telde na 5 jaar op 20 januari 2014 meer dan 64250 unieke bezoekers. De SPK 

poulestaten en het totaalklassement werden na elke wedstrijd op de website gepubliceerd.  

 

3. De Technische Commissie heeft in overleg met de penningmeester de leden die voor 

de KMSV uitkomen op bruikleen voorzien van een KMSV trainingspak, waarmee nu ook in het 

(inter)nationale circuit de KMSV zichtbaar wordt. 

  

4. Tijdens het Assaut 

2013 hebben Tlnt Maurice 

Verburgh en Cadet-

Sergeant Max van Rijn een 

deel van het Meesterbre-

vet-examen afgelegd. Bei-

den slaagden voor het 

theoretische deel maar 

hebben van de examen-

commissie meer tijd ge-

kregen om zich te bekwa-

men in de praktische uit-

voering en het opdoen van 

wedstrijdervaring waar-

door ze aan de gestelde 

eisen op een later tijdstip 

zouden kunnen voldoen. Op 

9 mei heeft Tlnt Maurice 

Verburgh voldaan aan de praktische eisen van 

het examen. Indien hij voldoet aan de gestelde 

eisen op het NMK 2014 zal hem het brevet 

worden uitgereikt. Ook Sgt Jasper Schout is 

zich aan het voorbereiden om het examen tij-

dens het Assaut 2014 af te kunnen leggen. 

 

5. De TC van de KMSV heeft het afgelo-

pen jaar steun verleend tijdens de jaarlijkse 

Cadetten & Adelborsten wedstrijden op het 

KIM en tijdens de door de Cadetten Scherm-

vereniging “Flash” georganiseerde Open SPK 

wedstrijd “Jazz-Flash” op 10 mei 2013. 

Tevens is er in december voor het KL Vuur-

steuncommando in Oldenbroek door de Voorzit-

ter TC een schermclinic gegeven, die met groot 

enthousiasme werd ontvangen. 

 

6.  Na tientallen jaren van afwezigheid 

heeft een KMSV equipe weer meegedaan aan 

het NK Equipe degen. Thimo Dalm (KM), Willem 

SPK 2013 vlnr Gerrit Beekhuizen, Maurice Verburgh, Leo San-

nen, Cock Peeks en Toon van der Grinten 

 Mark de Jong (l) opent het Assaut 

 2013. Recht: Toon vd Grinten 
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Santema (KM), Michel Beverloo (KLu) en Pelle Castenmiller (KLu) werden 11de tijdens deze 

wedstrijd begin juli in Den Bosch. Een goede start die voor de toekomst perspectief biedt. 

Het streven is om in 2014 bij de eerste 10 te eindigen. 

 

Tijdens het NK veteranen in 

2013 was een aantal KMSV leden 

succesvol. De resultaten zijn via 

de KMSV site gelinkt aan Na-

houw. Deze regeling geldt ook 

voor nationale en internationale 

schermresultaten van KMSV 

leden. 

Tijdens de jaarlijks terugkeren-

de Challenge Commandant Ecole 

Royale Militaire à l’ Epée in Brus-

sel hebben een KMA en een KIM  

equipe deelgenomen, waarbij het 

KMA team bestaande uit Ver-

burgh, van Rijn, Dumoulin en 

Martina op een zeer goede vierde plaats beslag legde en het KIM team elfde werd in een 

veld van 12 internationale equipes.  

De dag voorafgaande aan deze equipe-

wedstrijden werd degen individueel geschermd 

waar KMSV leden van zich lieten spreken. Het 

aantal deelnemers bedroeg 82, na twee voor-

rondes volgde een tableau van 64. Uiteindelijk 

werd Pelle Castenmiller 5, Paul van den Berg 7, 

Maurice Verburgh 11, Joop Breedvelt 14, Lon-

neke Bontes 18, Jasper Schout 19 en Max van 

Rijn 20ste. Bij de dames (16) werd Lonneke 

Bontes (NATRES) eerste en maakte het succes 

individueel voor de KMSV compleet.  

 

7. Aan de opleidingsvisie die door de TC is 

ontwikkeld om de schermleraarsopleiding bin-

nen Defensie te waarborgen is vanaf septem-

ber 2013 gehoor gegeven. De KL sportorganisa-

tie is akkoord gegaan om een jonge sportin-

structeur op te leiden tot KNAS schermleraar. 

Voorzitter TC is vervolgens gestart als prak-

tijkbegeleider om Sgt Jasper Schout op te 

leiden voor niveau 3. Het examen zal hij naar 

verwachting in april 2015 gaan afleggen.  

Een andere belangrijke mijlpaal die dit jaar 

werd bereikt, is het weer activeren van een mili-

taire selectie door Bureau Internationale Militai-

Zilveren Wapens 2013 

NMK 2013 vlnr: Michael van der Klip, 

Pelle Castenmiller en Chris Scherpenzeel 
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re Sport (BIMS). Na deelname in september 2013 door de militaire equipe bestaande uit de 

nieuwe generatie jonge schermers Castenmiller, Dalm en Verburgh is er gestart op initiatief 

van de TC KMSV met het geven van Centrale Trainingen voor deze militaire / KMSV selectie. 

Ook voor 2014 zijn deze CT’s  gepland waaraan Maître Leo Sannen zijn medewerking verleent. 

Training op de opleidingsinstituten KIM en KMA wordt mede door tussenkomst van de TC 

KMSV gecontinueerd. 

 

8. De Technische Commissie kan terug kijken op een zeer succesvol jaar waarin de ge-

trooste inspanningen over de 

afgelopen jaren werden be-

loond. De nieuwe generatie 

schermers presenteerden zich 

meerdere malen met goede 

resultaten. Aan het NK Equipe 

is weer deelgenomen en met de 

schermleraarsopleiding binnen 

Defensie is een aanvang ge-

maakt. BIMS activeerde op-

nieuw een militaire selectie en 

is bereid deze te faciliteren. 

Aspirant-leden boekten voor-

uitgang zowel tijdens de SPK 

competitie als bij andere wed-

strijden.  

 

Tot slot mogen we ons ook verheugen op een steeds sterkere internationale deelname aan de 

degen competitie zowel wat de heren als de dames betreft in de Assaut-week. Het is sinds 

de laatste jaren verre weg de sterkst bezette competitie in Nederland. De TC staat er borg 

voor om dit niveau iedere keer weer te halen en te continueren.  

In het schermjaar 2014 zal naar verwachting deze positieve trend worden voortgezet met 

nog betere resultaten en een posi-

tieve militaire presentatie binnen 

en buiten de Defensieorganisatie 

door zowel de militaire selectie als 

overige KMSV leden.  

 

Dank is verschuldigd aan de overi-

ge bestuursleden maar vooral aan 

de leden van de TC en andere 

KMSV leden zoals Freeke Hillige-

hekken en Martin Ariaans, die we-

derom bereid waren zich ook het 

afgelopen jaar weer voor de ver-

eniging in te zetten. 

Maurice Verburgh (l) krijgt tijdens een SPK 2013  

instructie  van Cock Peeks 

Marga Koopman (l) en Ingrid Lucas 

delen lunchpakketten uit 
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Secretarieel jaarverslag 2013 

 

Gedurende het 18e verenigingsjaar van de KMSV is het bestuur twee keer bijeen geweest. 

Een hogere frequentie was niet nodig. De SPK 's liepen goed door toedoen van de TC. Ook in 

2013 is de locatie voor de SPK’s Huis ter Heide gebleven. Het voordeel van deze locatie is 

dat deze centraal is gelegen.  

 

Ook het 115e Assaut verliep naar behoren. Het Assaut is gehouden van 11 tot en met 15 

maart 2013 op het Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder.  

 

Cock Peeks is van lid van verdienste tot erelid benoemd. Voorts heeft de KMSV een nieuw 

logo gekregen. Hoewel er geen grote wijzigingen hebben plaatsgevonden in het logo komt de 

ontstaansgeschiedenis van de vereniging erin beter tot zijn recht. 

 

Verder was er geen aanleiding om nadere bestuurszaken anders dan per email te bespreken. 

In 2013 misten we door buitenlandse verplichtingen gedurende langere tijd de voorzitter en 

de vicevoorzitter. Dit betekende niet dat er werd stilgezeten. Met digitale communicatie-

middelen kunnen er ook op afstand zaken worden besproken en geregeld. Verder ligt de 

nadruk van de uitbouw van het defensieschermen voor het grootste deel op het terrein van 

de TC. Daarover wordt in het jaarverslag TC uitvoerig melding gemaakt. 

 

De KMSV blijft voor de komende tijd de organisator van het NMK. Voorts fungeert de 

KMSV als organisator van de opstart van het militaire schermen en als vraagbaak voor de 

BIMS op het terrein van het militaire schermen. Ook bewaakt de KMSV de kwaliteit van 

het schermen door middel van de uitvoering van de regeling “Meester-brevet” alsmede door 

het stimuleren van het doen opleiden van militaire schermleraren. 

De Redoublement is in 2013 weer twee keer uitgekomen. Dit blad blijft een belangrijk com-

municatiemiddel met de leden. 

 

Ledenbestand KMSV per 1-1-2013  per 1-1-2014 
Ereleden 5 5 
Leden van verdienste 7 6 
Gewone en buitengewone leden 103 103 
Donateurs 20 20 
Overige ondersteuners 4 3 
totaal 139 137 
 

In 2013 zijn er zeven nieuwe leden bijgekomen. Ook hebben er zeven leden opgezegd. Er is 

één lid overleden, te weten ons erelid Luitenant-Kolonel b.d. der Cavalerie M.C. van der 

Hoog. Tevens is er één donateur overleden, te weten Kapitein b.d. F.A. Vermeltfort. Er is 

één nieuwe donateur en ook heeft één donateur opgezegd. 

 

Voorstel tot vaststelling opleidingsplan KMSV schermers. 
 

De KMSV probeert het militaire schermen te faciliteren met als doel het schermen binnen 

Defensie weer meer handen en voeten te geven. 
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Op woensdag 10 juli 2013 is met Hoofd BIMS LKol R.Driever een aantal afspraken gemaakt 

waarvan de belangrijkste hieronder vermeld voor u van belang zijn: 

1. H-BIMS gaat akkoord met het samenstellen van een militaire schermselectie waaruit de 

militaire scherm-equipes worden samengesteld (zowel dames als heren); 

2. Deelname aan de SPK wedstrijden van de KMSV en de daaraan gerelateerde klassements-

plaats wordt een van de criteria die voor de militaire selectie gaan gelden; 

3. H-BIMS zal in de militaire lijn een verzoek doen aan de commandanten van de selectiele-

den om hen "mits de dienst dat toelaat" aan deze SPK wedstrijden deel te laten nemen als 

militaire activiteit (10 vrijdagen op jaarbasis); 

4. De selectie wordt verder bepaald door de individuele resultaten die behaald worden bij 

deelname aan militaire en KMSV(KNAS) wedstrijden zoals aangegeven op het wedstrijdpro-

gramma dat u voor 2013-2014 als bijlage aantreft; 

5. Eigen vaardigheid en training zal zelf minimaal 1x per week onderhouden moeten worden 

bij de KMSV of andere schermvereniging; 

6. Alle individuele schermactiviteiten worden aan de voorzitter TC KMSV doorgegeven. Hij 

zal de resultaten voor H-BIMS voor de militaire selectie gaan bijhouden; 

7. Zowel het wedstrijdprogramma als de resultaten zijn via de KMSV website onder 

"Militaire Selectie" voortdurend toegankelijk, waardoor wijzigingen onmiddellijk bekend zijn; 

8. Op initiatief van de KMSV zal een aantal centrale trainingen worden gepland (een half 

dagdeel op zaterdag) waar voor de selectieleden aan individuele technische en tactische 

vaardigheden aandacht zal worden besteed (door een of meer schermleraren);  

9. Centrale trainingen in diensttijd d.z.v. H-BIMS niet eerder dan na evaluatie van deze eer-

ste planmatige aanpak voor een militaire schermselectie; 

10. Indien selectieleden verhinderd zijn tot deelname aan de in het programma genoemde 

activiteiten of in 't geheel afzien van deze selectie worden zij verzocht dit per omgaande 

per e-mail aan ondergetekende kenbaar te maken. 

De selectieleden: 

 

Heren      Dames 

1. KLTZE Michel van der Klip   1. Elnt Titia Mannessen 

2. Elnt Pelle Castenmiller   2. SM A-M van Hulst 

3. Majoor Chris Scherpenzeel   3. LTZA3 Anne van de Laar 

4. Elnt Jeroen Oosthof 

5. Tlnt Michel Beverloo 

6. LTZA 3 Thimo Dalm  

7. LKol Stephan Blaas 

8. Sgt Jasper Schout 

9. KplAdb Willem Santema 

10. Tlnt Maurice Verburgh 

11. CadVdg Max van Rijn 

12. CadSgt Jaap van den Berg 

13. Elnt Alain Vermeer 

14. CadKpl Noud Dumoulin 

15. CadKpl Thijs Martina 

 

 

Lees verder op blz 31. 



26 



27 

Vlnr: Cees Dekkers, Gerrit Hak, Wil Janssen (op de rug), Egmond van Rijn, Wim van Huij-

stee en Bas van Königslöw 
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De eerste ervaringen met de centrale trai-

ning 

Door Thimo Dalm, Ltz 3 

 

Thimo Dalm heeft zijn eerste ervaringen van de centrale training 

voor veelbelovende militaire KMSV leden op papier gezet. Hij 

heeft nu twee trainingen meegemaakt. Hij is enthousiast over de 

opbouw van de training. 

 

Voor de centrale training worden enkele lopers neergelegd waar-

op onderling kan worden geschermd. Gedurende de laatste trai-

ning in december zijn er videopnamen gemaakt. Deze beelden worden geanalyseerd. De 

analyse die hierbij wordt gemaakt is heel handig omdat je niet alleen hoort wat er soms (of 

vaker) fout gaat, maar ook daadwerkelijk ziet. Zodoende leer je gemakkelijker je fouten 

te herkennen en deze te verbeteren. Hier wordt dan ook op dezelfde training door de maî-

tre op ingegaan in verschillende individuele lessen. Daarnaast wordt er voldoende ruimte 

vrijgemaakt voor het altijd belangrijke voetenwerk. Voorwaarts, achterwaarts, versnellin-

gen, uitvallen...alles komt aan 

bod en wordt uitgevoerd onder 

leiding van maître Leo Sannen. 

De training wordt gegeven op 

zaterdag en duurt doorgaans 

van 09:00 uur tot 12:00uur, 

waarbij je vrijwel de gehele 

tijd bezig bent met onderlinge 

partijen, individuele lessen of 

groepslessen. Uit eigen erva-

ring kan ik zeggen dat ik de 

centrale trainingen zeker als 

toegevoegde waarde beschouw, 

ook al volg ik vrijwel elke week 

al lessen doordeweeks bij an-

dere schermverenigingen. 
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Twee dagen internationaal schermen in 

Brussel 
door Jasper Schout, Sgt en Max 

van Rijn, Cdt Vaandrig 

 

Op 29 en 30 November  2013 
vond het internationale scherm-
toernooi op de KMS (Militaire 
Academie van België) te Brussel 
plaats. Hier volgt een wedstrijd-
verslag van LO/S Sgt Schout en 
Cdt Vaandrig van Rijn, van een sport die weer in de lift zit inclu-
sief aanstormend nationaal talent. 

 

Donderdag 28-11: na controle van het materiaal, personeel en 

andere randvoorwaardelijke zaken kon de reis naar het ‘verre’ Brussel beginnen. Een ideale 

locatie voor een internationaal schermtoernooi, praktisch in de achtertuin. Na aankomst op 

de KMS de legering en natuurlijk de zaal inspecteren, in dit geval een zeer mooie onder-

grondse sporthal met wel 12 lopers. In de zaal werd er bij ons welkom al duidelijk dat er de 

volgende dagen een sterk deelnemersveld aanwezig zou zijn met delegaties uit België, 

Frankrijk, Duitsland, Turkije, Canada en natuurlijk Nederland.  

 

Vrijdag 29-11: vandaag 

stond het individuele 

toernooi op het pro-

gramma. Een groot en 

sterk deelnemersveld 

met 85 schermers, 

waar Nederland ook een 

mooie bijdrage leverde 

met wel 14 schermers 

van de KMA, KIM, Land- 

en luchtmacht. Na appel 

om 08:15 kon de strijd 

losbarsten, om te be-

ginnen met 2 maal een 

poule van 7. Dit bete-

kende dus al 12 partijen 

voor de lunch. Hiermee 

kon een plaats verwor-

ven worden op het ta-

bleau bij de beste 64, 

welke in de middag door 

zouden gaan middels di-

recte eliminatie.  

 Jasper Schout 

Max van Rijn 

Team KMA vlnr boven: Toon van der Grinten, Maurice Ver-

burgh, vaandeldrager, Max van Rijn, Pelle Castenmiller. 

Onder vlnr: Thijs Martina en Noud Dumoulin. 



30 

Persoonlijk had ik over de resultaten niks te klagen met 8 winst partijen van de 12 leverde 

dit mij een 23e plek op het tableau op. Ook nationaal was er geen reden tot klagen aange-

zien er maar één adelborst en één cadet waren gesneuveld in de strijd voor de beste 64. 

Mijn 23e plek koppelde mij aan de nr. 42 van het tableau. Met 14 Nederlandse deelnemers 

was de kans aanwezig dat dit een Nederlander was. En jawel, het was de LTZ3 Thimo Dalm. 

Na een spannende pot tot de 15 punten mocht ik als gelukkige winner met 15-13 van de lo-

per stappen. 32 man vielen af, 32 gingen door voor een plek bij de beste 16. Ook hier nog 

steeds voldoende Nederlanders in de gelederen. Echter met het dunner worden van de 

spoeling werd het deelnemersveld steeds sterker. 

In deze ronde moesten veel deelnemers dan ook hun 

meerdere erkennen aan hun tegenstander. Vaak een 

schermer uit een sterker land als bijv. Frankrijk of 

Canada. Ook voor mij eindigde het toernooi hier 

nadat ik tegen de coach en trainer van de Franse 

ploeg, een maître met meer dan 30 jaar schermerva-

ring, verloor. Met 13-15 stapte ik moe gestreden en 

een illusie armer van de loper. Met een 19e ranking 

van de 85 echter niet ontevreden. Beter nog waren 

de Tlt Verburgh, de Elt Castenmiller en de Sld2 

Bontes met respectievelijk een plek bij de laatste 

16, de laatste 8 en een 1e plek bij de dames! 

Zaterdag 30-11: deze dag stond volledig in het te-

ken van het equipeschermen. Schermen in teamver-

band is van een totaal andere discipline dan het 

individueel schermen. Natuurlijk blijft het spelletje 

in de basis hetzelfde, probeer de tegenstander 

eerder te treffen dan dat jij getroffen wordt, maar 

omdat niet iedereen binnen je team van gelijke 

sterkte is, is het een combinatie van de juiste team-

opstelling bij de juiste individuele schermkwalitei-

ten. Hierbij wordt er geschermd volgens de Itali-

aanse telling. Wie als eerst de 45 treffers als team 

maakt, wint de ontmoeting.  

Omdat het oorspronkelijk een cadettentoernooi is en 

er voldoende cadettenteams zich hadden ingeschre-

ven, konden de niet ingedeelde en officierenequipes helaas niet meedoen aan het toernooi 

op de zaterdag. De KMA presenteerde zich met Tlt M. Verburgh, Cdt-Vaandrig M. van Rijn, 

cSgt N. Dumoulin en cSgt T. Martina. De equipe van het koninklijk Instituut voor de Marine 

bestond uit LTZ3 T. Dalm, SGTadbz J. Jansen, SGTadbz M.Van't Westende en SGTadbz 

M. Roelofs.  

In een sterk deelnemersveld bestaande uit vijftien equipes uit verschillende landen hebben 

de cadetten en de adelborsten goed geschermd. Nadat de KMA de eerste ontmoeting -

tegen een Franse equipe- nipt verloor (45-44) werden de overige twee partijen in de poule 

gewonnen met ruimere cijfers (45-40 en 45-35). Het KIM heeft helaas de partijen niet 

kunnen winnen. Ondanks dat er erg goede equipes mee deden aan het toernooi (Frankrijk en 

Canada waren vooraf kanshebbers voor de overwinning) hebben de Nederlanders met goed 

 Thimo Dalm 
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schermen laten zien dat het 

niveau van het militaire scher-

men in Nederland alles behalve 

onder doet voor dat van omrin-

gende landen.  

Na een intensieve middag mocht 

het team van de KMA strijden 

om een derde plaats tegen een 

sterke Franse equipe, waar eer-

der die dag nipt van was verlo-

ren. Helaas konden de cadetten 

uit Breda niet voor een stunt 

zorgen en werden vierde. Alles 

behalve een slechte prestatie. 

Een prestatie waar de cadetten 

zeer tevreden over mogen zijn. 

Wij mogen als Nederlandse 

delegatie terug kijken op een 

zeer sportief en gezellig week-

end. De organisatie was uitstekend en de sfeer was goed. Wij hopen dan ook volgend jaar 

deze sportieve prestatie te verbeteren met een plaats op het erepodium.  

 

Nederlandse Delegatie: Toon van der Grinten, Cock Peeks, Pelle Castenmiller, Jasper 

Schout, Thimo Dalm, Maurice Verburgh, Lonneke Bontes, Max van Rijn, Willem Santema, 

Joachim Jansen, Mark Van’t Westende, Maarten Roelofs, Noud Dumoulin en Thijs Martina 

Lonneke Bontes (l) in actie 

 

Vervolg van blz 25 opleidingsplan 

 

Voor de militaire equipe die eind september naar de regionale CISM wedstrijd in Malaga is 

gegaan is de selectie in overleg met BIMS vastgesteld. Zie verslag daarover elders in dit 

blad. 

 

De KMSV zal tot de ALV in 2014 nog twee centrale trainingen verzorgen. In totaal zijn er 

dan vier centrale trainingen voor de ALV geweest. Op de ALV zal de voorzitter TC deze 

trainingen evalueren opdat de leden en donateurs inzicht krijgen in het verloop en de resul-

taten van de KMSV selectie. 

 

De kosten die met het opleidingsplan zijn gemoeid bestaan uit de reiskosten en opleidings-

kosten voor de schermleraren van de centrale trainingen, zijnde ongeveer € 150,- in totaal 

per keer. Tot op heden hebben de centrale trainingen dus ongeveer € 600,- gekost. Deelna-

me aan de SPK’s en aan buitenlandse wedstrijden leveren voor de KMSV geen extra kosten 

op in het kader van het opleidingsplan. Het voorstel is om dit jaar nog een aantal trainingen 

te verzorgen. Het streven is erop gericht het schermen binnen Defensie op een zodanig 

niveau te brengen dat het BIMS bereid is de kosten van de centrale trainingen over te 

nemen.  
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De nieuwe badge van de KMSV 
 

Er is een nieuw mouwembleem met als belangrijkste wijziging dat de namen terugkomen van de 

KOS en de KOOS die samen de KMSV hebben gevormd. Het jaartal van oprichting (van de 

KOS) is verschoven naar de rand. 

Zowel de oude (links) als de nieuwe (rechts) badge is verkrijgbaar bij de penningmeester. De 

prijs van de nieuwe badge is 5 euro, die van de oude badge is verlaagd naar 3 euro. 

De nieuwe badge siert ook de nieuwe trainingspakken die in 2013 zijn aangeschaft. Over de 

trainingspakken meer elders in dit nummer. 

Van de penningmeester … 

Vanaf 1 februari 2014 zijn alle banken in Nederland overge-

stapt op ‘SEPA’ (afkorting van Single Euro Payments Area), 

oftewel het gestandaardiseerd euro-betalingsverkeer. Deze 

wijziging betekent veranderingen in overschrijvingen, ac-

ceptgiro’s en incasso’s. De meest in het oog springende wij-

ziging is de invoering van het internationaal rekeningnummer, meestal aangeduid als het IBAN 

nummer. Maar ook de incasso verandert: er moet een uitgebreidere administratie worden bij-

gehouden en aan iedere incasso wordt een identificatienummer gekoppeld. Daarnaast heeft de 

organisatie een unieke code, de incassant ID; voor de KMSV is de incassant ID: 

NL73ZZZ40408740000. Dit nummer zal vermeld worden bij elke Europese incasso. Voor de 

huidige leden zal de eerstvolgende incasso van de KMSV in januari 2015 plaatsvinden. De inning 

van de contributie of donatie voor 2014 is nog via de oude Nederlandse incasso gedaan. 

De al verstrekte incasso’s blijven gewoon geldig, maar bij verandering van bank is een nieuwe 

incasso nodig. Het is daarom zeer belangrijk dat niet alleen wijzigingen van adres, telefoon-

nummer en emailadres worden doorgegeven aan de ledenadministrateur, maar ook wijziging van 

het rekeningnummer. Dit voorkomt storneren van het geïncasseerde bedrag wat extra werk en 

kosten met zich brengt. Van de batch in januari zijn er 8 incasso’s gestorneerd door een gewij-

zigd rekeningnummer of een blokkade voor incasso-opdrachten. De extra kosten worden door-

berekend, maar ik hoop dat volgend jaar alles in één keer goed gaat. 
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SPK Eindklassement 2013 
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Foto rechts: 

Arie Verheij 
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Inschrijfformulier deelnemers en bezoekers 

116e ASSAUT 2014 

Van de Koninklijke Militaire Schermvereniging 
Maandag 23 tot en met 28 maart 2014 op de KMA te Breda 

____________________________________________________________________ 

Het inschrijfformulier is ook op de website te vinden. Gelieve daarvan zoveel mogelijk 

gebruikt te maken. Indien u niet over een pc beschikt, kunt u onderstaand formulier 

invullen en voor 1 maart a.s. opsturen naar: TC KMSV, Toon van der Grinten, Multatulistraat 

17, 4819 EJ Breda. 

 

Gelet op de veiligheidsmaatregelen op de kazerne wordt ook bezoekers gevraagd zich aan 

te melden. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee! 

 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rang:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kenteken auto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PC/Woonpl.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht: ☐M/☐V  

 

Ik schrijf in voor (svp aankruisen): 

 

Zondag 23 maart 2014: 

☐  Opbouwen overdag (’s avonds wordt op eigen kosten ergens gegeten) 

☐  Overnachting van zondag 23 op maandag 24 maart 2014 

 

Maandag 24 maart 2014: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  10.00 uur opening 116de Assaut  

☐  Floret heren/dames  

☐  Sabel heren/dames  

☐  Floret equipe  

☐  Sabel equipe  

☐  16.00 u Geweerschermen  

☐  19.00 u Van de Wall schaal (4 aspiranten en 4 veteranen per equipe) 

☐  Overnachting van maandag op dinsdag  

 

Dinsdag 25 maart 2014: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.30 u Opening NMK degen (opgave voor KMSV leden, anderen via het sportbureau)  

☐  Degen SPK 03 

☐  19.00 u degen equipe  

☐  Overnachting van dinsdag op woensdag  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Woensdag 26 maart 2014: 

 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.30 u degen veteranen  

☐  11.00 u eerste sabelwedstrijd “Bronbeek Klewang”  

☐  14.30 u ALV  

☐  15.45 u Ereprijzenuitreiking  

☐  17.00 u sluiting, borrel voor KMSV leden  

☐  Warme maaltijd (besloten maaltijd alleen voor KMSV-leden om 18.00 uur) 

☐  Overnachting van woensdag op donderdag  

 

Donderdag 27 maart 2014: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.30u Opening internationale competitie  

☐  Overnachting van donderdag op vrijdag  

 

Vrijdag 28 maart 2014: 

☐  Komt als bezoeker  

☐  08.30u Vervolg internationale competitie tot 12.00u. 

☐  Helpt mee afbreken op vrijdagmiddag 

☐  Overnachting van vrijdag op zaterdag  

 

Overige opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Belangrijk: 

- U dient in het bezit te zijn van de KMSV deelnemers/bezoekerskaart gedurende uw 

verblijf op de KMA. Deze kaart wordt u bij aankomst door de KMSV verstrekt. Te allen 

tijde dient u uw ID in combinatie met de deelnemer/bezoekerskaart te kunnen tonen. 

Maaltijden dienen zelf betaald te worden. Alleen de warme maaltijd op woensdag (alleen 

voor KMSV leden) is op kosten van de KMSV. 

- Het is van belang dat u zich van tevoren opgeeft of u blijft overnachten en zo ja 

gedurende welke avonden; 

- Indien u wordt gebracht door een familielid of kennis geeft u dan zijn of haar gegevens 

(ook bv het kenteken van de auto) ook door aangezien dit bij de wacht moet worden 

doorgegeven; 

- De maaltijd voor KMSV leden op woensdag moet worden besteld. Opgave van tevoren 

hiervoor is daarom belangrijk. Gelet op de hoge kosten kunnen alleen de leden aan de 

maaltijd deelnemen die zich vooraf hiervoor hebben opgegeven. De maaltijd staat 

uitsluitend open voor leden en donateurs van de KMSV. Anderen kunnen tegen betaling en 

voorafgaande opgave mee-eten. 


